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ANUNŢ
Având in vodoro provodorilo art. 618 aIm. (2) din Urdonanţa Iirgonţa nr. 5/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, art. II din Legea
nr. 203 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55 2020 privind unele măsuri
pentru prevenirea şi Combaterea efectelor pandemiei de COVID- 19, CU modiflCările ~i
completările ulterioare coroborate ~u prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611 2008
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, cu modificările şi complctăriłc ultcrioarc, vA în~tiinţăm cu privirc Ia organizarCa
concursului de reCrutare ;
Nr. crt

funcţia/clasaigrad

ID_post

Data
desfăşurări i
probei sense

551038

25.11.2021, on
10,00

profesional
1.

Senviciul resurse

umane, relaţii cu
publicul
CompartimentuI
comunicare,
relaţii cu
publicul

Consilier, I, grad
profesional superior

Data desfăşurării
interviului
în termen de
maxim 5 zile
Iucrătoare de Ia
data susţinerii
probei scnise,
doar acei
candidaţi care au
obţinut minim 50
punCte Ia proba
çcrisă

Condiţiile specifice de participare:
. studii umversitare de Iicentă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul
din domeniile : ~tiinţeIe comunicării, ştiinţe economice, ştiinţe administrative, ~tiinţe
junidice, ~tiinţe inginereşti;
. Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, aşa cum
prevede legea: minim 7 ani;
. Cunoştinţe operare pe calculator dovedite prin documente care să ateste deţinerea
competenţelor (certificat/diplomă), emise în Condiţiile Iegii, nivel mediu;

Poate ocupa o fúncţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
. cunoaştc limba română, scris şi vorbit;
. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
. are capacitate deplină de exerciţiu;
. este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică.
Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de

.
.
.

.

.
.

către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată
prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime in specialitate prevăzute de lege
pentru ocuparea funcţiei publice;
îndeplineşte condiţiile specifice. conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei
publice;
flu a fost condanmată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanitäţii, contra
statului sau contra autoritäţii, infracţiuni de corupţie sau de scrviciu, infracţiuni
care împiedic’ă infáptuirea justiţiei, infracţiuni dc fals cr1 a ‚ine.i infracţiuni
săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice,
cu excepţia situaţiei Îfl care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie
sau dezincriminarea faptei;
nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o f’rncţie puhlică sau de a exercita
profesia on activitatea în executarea căreia a săvärşit fapta, prin hotäräre
judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
nu a fost destituită dintr-o fbncţie publică sau nu i-a încetat contractul individual
de muncă pentru motive disciplinare Îfl ultimii 3 ani;
nu a fost Iucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute
de legislaţia specifică.
Durata normală a timpulul de lucru este 8 ore zi, rcspectiv 40 ore pe săptămână.

Depunerea documentelor se face la Registratura generală din cadrul Pnimăriei
Municipiului Oneşti, în termen de 20 zile de Ia data publicării anunţului 18.10.2021,
respectiv în perioada cupninsă între 18.10. 08.11.2021.
—

—

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicănii anunţului,
candidaţii depufl dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoniu:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă
efectuarea unor specializări şi perfecţionări, dacă este cazul;
e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru
perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor
solicitate pentru ocuparea postului/fiincţiei sau pentru exercitarea profesiei,
acolo unde este cazul;
f) copia adeveninţei care atestă starea de sănătate corespunzätoare, eliberatä cu
eel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al
candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere, pnin completarea rubricii corespunzătoare
din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de
lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de
legislaţia specifică.
*Cazierul poate fl înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat
admis Ia selecţia dosarelor are obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originatul documentului pe

tot parcursul desfăşurării concursului,dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub
sancţiunea neerniterii actului administrativ de numire.
**Adever~jfla care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
*** (12) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. nr.61 1/2008 cu modificările şi
cornpletările ulterioare, trebuic să cuprindă clcmcntc similare prcvăzutc în anexa nr.2D şi din care să
rezulte ccl puţin următoarele informaţii: funcţialfuncţiile ocupatăiocupate,nivelul studiilor solicitate pentru
ocuparea acestciaiacestora,temeiul legal a! desMşurării activităţii,vechimea in iriuncă acumulată, precurn şi
vechirnea in specialitatea studülor.

Bibliografia concursului
1. Constituţia Românici rcpublicată
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările
ulte.rioare.. Partea a-Ill-a şi Partea a VI-a;
3. Legea nr. 202/2002
privind egalitatea de ~anse ~i tratament între femei ~i
bărbaţi, republicată, cu modiĺkăiile şi compleĹăiile ulteiioaie,
4. Ordonanţa de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea ~i sancţionarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, cu modificările ~i completările ulterioare;
5. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată cu modiücările ~i completările ulterioare
6. Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a
petiţiilor, cu modificările ~i completările ulterioare;
7. Hotărârea nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru
combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii en publicul
—

—

—

Tematica concursulul:
1. Constitu;ia României CAPITOLUL II Drepturile şi libertăţile fundamentale;
2. Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii (
Capitolul II Legea 202/2002)
3. Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privind discriminarea bazată pe
criteriul de sex ( CAPITOL[JL VI Legea 202/2002)
4. Tratarnente discrirninatorii, Ilartuire, Ilartuire morala (alt 11—00 137/2000);
5. Administraţia publică locală (Partea a Ill-a Cod administrativ);
6. Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din
administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice (Partea
a VI-a Cod administrativ);
7. Transparenţa decizională în administraţia publieă (L. 52/2 003);
8. Reglementări privind activitatca de soluţionare a petiţiilor (00 27/2002);
9. Măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul( HG
1723/2004)
III. Atribuţiile postului :
-

-

—

—

—

—

3.1. Atribuţii specifice:
3.1.1 Răspunde de aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind activitatea de
soluţionare a petiţiilor, cu modificările ~i completările ulterioare;
3.1.2 Răspunde de înregistrarea, soluţionarea, centralizarea si comunicarea petiţiilor,
scrisorilor ~i memoriilor, în termenul prevăzut de lege;

3.1.3. Colaborează cu toate structurile instituţiei pentru obţinerea informaţiilor necesare
realizării activităţii de comunicare ~i relaţii cu publicul.
3.1.4. Răspunde de asigurarea relaţiilor cu publicul în problemele comunităţii ~i
prezentarea săptămânală primarului ~i viceprimarului ~i/sau, după caz, ~efîlor de
servicii responsabiH a problemelor sesizate;
3.1.5. Ţine evidenţa comunicărilor şi corespondenţa în Registrul informatic de
Intrări/Ieşiri;
3.1.6. Răspunde de mntocmirea de documente ~i acte ce intră in competenţa serviciului,
transmiterea ąi primirea corespondenţei cu privire Ia activitatea de resurge urnane
~i relaţii cu publicul, cu respectarea circuitului documentelor.
3.1.7. Răspunde de urmărirea bunei füncţionări a activităţii aparatului de specialitate al
primarului municipiului Oneşti şi instituţiilor/scrviciilor publice din subordinca
Consiliului Local al Primăriei municipiului Oneşti din punct de vedere al
comunicării ~i relaţiilor cu publicul;
3.1.8. ParLicipă alături de ~efserviciu la elaborarea ~i/sau actualizarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al structurilor funcţionale din cadrul Primăriei
municipiului One$i ~i al instituţiilor ~i serviciilor publice de sub autoritatea
consiliului local ~i al
Rcgulamentului Intern al structurilor funcţionale din
cadrul Primăriei municipiului One~ti
~i
al
instituţiilor
~i
serviciilor
puMice de sub auioiiĹalea consiliului local;
3.1.9. Răspunde de asigurarea publicităţii posturilor vacante pentru care se organizează
concurs de recrutare sau promovare, conform prevederilor legale in vigoare;
3.1.10. Asigură publicitatea ~i răspunde de afi~area codului de conduită la sediul
instituţiiei, într-un bc vizibil;
3.1.11 Monitorizează aplicarea măsurilor privind formarea profesională a funcţionarilor
publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice şi întocme~te trimestrial un
raport privind stadiul realizării măsurilor planificate;
3.1.12 Intocmeşte graficul de eşalonare a concediilor de odilmă pe mntregul an
calendaristic, urmărind respectarea acestuia, verifică durata concediului de odihnă
în
funcţie de reglementările legale în vigoare, comunică durata concediilor de
odilmă pentru
calcularea drepturilor băneşti, întocme~te comunicări de
concediu de odihnă pc
carc le
înaintează compartimentului salarizare
din cadrul Serviciului;;
3.1.13 Asigură publicitatea ~i răspunde de afi~area oricăror documente Ia sediul
instituţiiei, conform legislaţiei în vigoare;
3.1.14. Asigură coordonarea ~i monitorizarea proiectelor derulate in parteneriat cu ONG
urile locale ~i centrale, interne sau externe, cu instituţiile ~i autorităţile publice,
potrivit legii;
3.1.15. Idcntiűcă proiecte pe care primăria municipiului One~ti le poate dezvolta in
parteneriat cu ONG-urile, autorităţile sau instituţiile publice, în beneficiul
locuitorilor municipiului One~ti;
3.1.16. Ţine evidenţa ONG-uribor, instituţiilor publice, unităţilor ~colare ~i sanitare locale
din subordinea autorităţilor publice locale sau care des%oară proiecte de
parteneriat cu acestea;
3.1.17 Răspunde de organizarea şi monitorizarea activităţii de practică de specialitate a
studenţilor din cadrul unităţilor de învăţământ superior eu care Municipiul One~ti
a încheiat protocol de colaborare;
3.1.18. Răspunde, ca înlocuitor al titularului, cu preluarea şi distribuirea spre soluţionare
a documentelor repartizate de către Registratura Primăriei.

3.1.19. Ţine evidenţa cazurilor do ahateri disciplinare aLe personalului .şi a sancţiunilor
administrative aplicate, a cazurilor de sesizări ale avertizorilor do integritate;
3.1 .20. Răspunde do formarea, înregistrarea, conservarea, utilizarea fondului arhivistic al
serviciului;
3.1.21. Face propuneri peniru necesarul do cheltuieli a comparlirnenĹului/serviciului;
3.1.22. Participă la sesiuni do instruire ~i formare profesională;
3.1.23. Indepline~te once alto atribuţii dispuse de seful ierarhic, sau rezultate din actele
normative în vigoare, care au legătură cu activitatea serviciului;
3.1.24. Indep1ine~to in condiţiile legii ~i alto atribuţii do serviciu, stabilite prin hotäriri ale
Consiliului Local al municipiului One~ti, sau dispoziţii ale primarului municipiului
One~ti.
3.2. Atribuţii şi rcsponsabilităţi în domeniul sistemului do control managcrial intern:
3.2.1. Elaboroază proceduni documentate, în coordonarea Comisiei de monitorizare,
având Ia bază obligatoniu structura minimală prevăzută în Procodura documcntată;
3.2.2. Identitkă şi ovaluoază riscurile aferente obiectivelor şi/sau activităţilor Ia nivolul
compartimentului, în conformitato en elementele minimalo din Registrul do
riscuri;
3.2.3. Intocmo~to situaţii centralizatoare/raportănile anuale privind otapele şi paşii
leaIiLălii unui piocos sau unci aclivilăţi hi doineniul geslionăni iiscuiiloi şi
olaborării Rogistrului riscurilor;
3.2.4. Răspundo Ia nivelul compartimenlului do procesul do actualizaro a obioctivelor
gonorale şi specific; a activităţilor procoduralo, a procosului do gestionare a
riscurilor, a sistomului do monitorizare a porformanţelor, a situaţioi procodurilor şi
a sislemului de monitorizare şi de raportare, respecliv inrormare călre
conducătorul entităţii publico.
3.2.5 Asigură, Participă ~i Răspunde pentru elaborarea/actualizarea documontolor
Sistemului do Control Intern Managerial (SCIM) în conformitate cu legislaţia
spocifică, în vigoare, potrivit rosponsabilităţilor stabilite prin Dispoziţia de
constituire ~i Rogulamontul do Organizaro ~i Funcţionarea al Comisioi do
Monitorizare (CM), coordonaro ~i îndrumaro motodologică responsabilă cu
implementarea ~i dozvoltaroa SCIM Ia nivolul Primărioi Municipiului One~ti
3.3. Atnibuţii ~i rosponsabilităţi în domoniul managomontului calităţii ~i mediului:
3.3.1
3.3.2

3.3.3
3.3.4

3.3.5
3.3.6

Să cunoscă şi să respocto corinţolo SR EN ISO 9001:2008 şi SR EN ISO
14001:2005;
Să cunoască şi să rospocte prevederile aplicabile postului cuprinso în documontaţia
sistemului do management integrat calitate şi mediu şi sá acţionozo pontru
îmbunătăţiroa continuä a üincţionării acostui sistom.
Să utilizeze corect ochipamontolo IT, aparatura, autoturismolo şi alte mijloace do
producţio;
Să conştiontizozo importanţa conformitătii cu politica în domoniul calităţii şi
mediului ,şi en corinţolo sistomului do management intograt calitate-modiu,
cerinţele legale, do roglomontaro ~i a altor părţi intorosato;
Să acţionozo într-un mod responsabil faţă do modiu ~i sănătatea ~i securitatea
ocupaţională;
Să roducă impactul nogativ asupra modiului al activităţilor realizato;

3.3.7 Să asigure irn consum redus ~i previne risipa de materii prime, materia[e, resurse
naturale ~i energie;
3.3.8 Să asigure pe cât posibil reciclarea sau refolosirea materialelor;
3.3.9 Să rcducă impactul activităţilor ~i operaţiilor asupra florei, faunci, reliefului,
esteticii şi vecinăţăţilor;
3.3.10 Să facă propuneri pentru a preveni degradarea gravă sau ireversibilă a mediului;
3.3.11 Să prevină apariţia incidentelor/accidentelor ~i intervine in situaţii de urgenţă
pentru limitarea ~i remedierea efectelor asupra mediului ~i sănätäţii ~i securităţii
ocupaţionale;
3.3.12 Să separe de~euri1e înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării
acestora.
3.4. Atribuţii ~i responsahilităţi re.fe.ritoare Ia securitatea ~i sănătatea în muncă
3.4.1

Să î~i însuşească şi să respeete prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi
sănătăţii în munca specifice postului său;
3.4.2 Să comunice imediat ~efu1ui ierarhic superior ~i lucrătorului desemnat once
situaţie de muncă despre care an motive întemeiate să o considere un pericol
pentru securitatea ~i sănătatea personalului instituţiei, precum ~i once deficienţă a
sisteme.lor de protecţie.
Bibliografia, tematica, atribuţüle prevăzute în fi~a postului, precum ~i alte date
ncccsarc dcsfă~urărií concursului se afi~cază pe pagma dc internet a I’nimărici
municipiului One~ti, www.onesti.ro.
Persoanele de contact in vederea primirii/verifîcării dosarelor de concurs sunt: sau
Dochiţescu Manuela consilier superior! Boţu Vasilica ~ef serviciu la Serviciul resurse
umane, relaţii cu publicul et.5, cam.501/503, nr.de telefon 0234/324243/224/216.
adrese de e-mail: manue1a.dochitescu(~onesti.ro/vasilica.botw2i~onesti.ro;
—

—

